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 ціна

 2,50 грн

42 5Хмільницькі селяни 
зноВу місять болото

теплицький професійний 
аГрарний ліцей уже три 
роки без директора

діти ВикуВали підкоВи 
солдатам на передоВу 6як зустріти 

ноВий рік 2018

програма тб
з 1 по 7 січня

з перевагою в 22 голоси 
перемогу на виборах 24 
грудня до новогребельської 

об’єднаної громади, що в кали-
нівському районі Вінниччини, 
отримав самовисуванець Віталій 
порхун. 

На другому місці, з результатом 
313 голосів, опинився чинний го-
лова Новогребельської сільради 
Анатолій Андріюк, який балоту-
вався від фракції «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність». Про це 
повідомила голова Новогребель-
ської сільської виборчої комісії 
Ганна Федорук. 

Нагадаємо, до складу Новогре-
бельської ОТГ входять села Нова 
Гребля та Чернятин. 

– Підрахунок голосів показував 
майже рівні результати й у Віталія 
Порхуна, і в Анатолія Андріюка, 
– каже голова комісії. – Але само-
висуванець Віталій Порхун набрав 
трохи більше голосів. 

Та щойно оголосили переможця, 
одразу три політичні сили («Блок 
Петра Порошенка «Солідарність», 
ВО «Батьківщина», «Народний 
фронт») заявили про належність 
новообраного голови до їхньої пар-
тії. Натомість голова балотувався 
як самовисуванець. Це ще раз під-
твердила голова Новогребельської 
сільської виборчої комісії Ганна Фе-
дорук та сам Віталій Порхун.

– Перед виборами я відійшов 
від усіх партій, – говорить він. – А 
насправді я йду від «Народного 
фронту».

За словами очільника обласної 
партійної організації «Народний 
фронт» Костянтина Кармалюка, 
Віталій Порхун написав заяву про 
вступ до їхньої політичної партії 
ще в жовтні цього року.

– Але перед виборами ми при-
йняли спільне рішення про при-
зупинення його членства в партії. 
Щоб солідарні з нами партії змо-
гли підтримати нашого кандида-
та, – розповідає він. – Тепер він 
подав заяву на поновлення в пар-
тійних рядах «Народного фрон-
ту». А почалось усе з того, що в 
БПП відмовились підтримувати 
його на виборах. Мовляв, у нас 
уже є один кандидат – Анатолій 
Андріюк.

засновник: іа «медіа-центр «Власно» 
знаЄШ про факти корупціЇ - телефонуй (0432) 69-49-81

вибори

середня вартість новорічного 
столу (с. 7)

цифра тижня

1 350 грн 

«Це наш голова оТг» –

Тетяна ЩербаТюк

на Вінниччині три партії ділили між собою самовисуванця, 
який переміг на виборах

Продовження на стор. 3

любі читачі! 
Уже другий Новий рік газета «Прав-

ди сила» зустрічає разом з вами. За цей 
рік ми довели: слово – це зброя. Адже 
саме зі сторінок нашої газети ви весь 
рік дізнавалися про найцікавіші події 
області, саме до нас зверталися зі сво-
їми наболілими питаннями, і саме ми 
могли вплинути нашими публікаціями 
на розвиток суспільно важливих подій. 

Інколи було зовсім важко. За цей 
рік багатьох з наших журналістів на-
магалися зламати: нас били, погрожу-
вали, виселяли з приміщення, писали 
замовний «бруд» ледь не про кожного. 

Але в нас відкрилося друге дихан-
ня. Завдяки вашій підтримці, теплим 
словам подяки, ми почали працювати 
зі ще більшим завзяттям. А все тому, що 
ми бачимо – наша праця недаремна, 
адже дедалі більше громад згуртову-
ються, щоб дати відсіч тим, хто прагне 
нав’язати їм свої умови та перекресли-
ти всі здобутки демократії в нашій кра-
їні. З кожним вашим пікетом, акцією 
протесту, публічною заявою на захист 
своїх прав та принципів народовладдя 
ми стаємо сильнішими як журналісти, 
адже розуміємо, що наша робота має 
відгук у ваших серцях і ми недаремно 
працюємо на єдину мету – розбудову 
громадянського суспільства. 

Вітаємо всіх вас з Новим роком та 
бажаємо лише перемог. І не тільки на 
фронтах громадських, а й на найгаря-
чішому фронті – східному. 

Схиляємося перед учасниками 
Майдану та війни на Сході України – ці-
нуємо ваші подвиги та чекаємо з пере-
могою!

Адже вже зараз ми бачимо, що по-
ступово все несправжнє руйнується, 
залишаємося лише ми – вперто стояти 
на боці правди й ніколи не звертати з 
наміченого шляху. 

Бажаємо вам, вашим рідним та 
близьким здоров’я, щастя, достатку 
й оптимізму. Нехай у кожній родині 
й у нашій країні все буде добре. З Но-
вим роком!

з повагою, редакція газети 
«правди сила» та медіацентру 

«Власно» 

Привітання
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Громада 2

Кілька років тому аграрний 
ліцей був одним з найкращих, 

а наразі там панує хаос 

читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                 

На Вінниччині прокуратура ви-
магає від фермера звільнити само-
вільно зайняту ділянку землі пло-
щею 1,41 га. Про це повідомили в 
прес-службі прокуратури Вінниць-
кої області. 

Як з’ясувалося, голова фермер-
ського господарства захопив історич-
ну ділянку «Поселення передскіф-
ського й черняхівського періоду 
VIII-VII тис. до н.е», чим завдав дер-
жаві шкоди в розмірі 10,3 тис. грн. 
Через суд землю повернули та стягну-
ли з правопорушника штраф. 

на КоЗЯТИнЩИнІ СІлЬгоСП-
ТоваРИСТво неЗаКонно
вИКоРИСТовУЄ 109 га ЗеМлІ  

неПоДалІК неМИРова ФеРМеР 
неЗаКонно ЗаЙнЯв ЗеМлЮ, 
Де РанІше ЖИлИ СКІФИ 

ТеПлИЦЬКИЙ ПРоФеСІЙнИЙ
агРаРнИЙ лІЦеЙ УЖе 
ТРИ РоКИ беЗ ДИРеКТоРа

Угіддя

фермери фермери

катерина бондаренко

На Вінниччині планують створити 
новий заказник, який збереже рідкіс-
ну червонокнижну рослину. Про це 
повідомив керівник департаменту аг-
ропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької ОДА 
Микола Ткачук. Заказник «Волошко-
ве поле» створять у межах ареалу роз-
повсюдження відкасника татарнико-

листого – багаторічної трав’янистої 
рослини, яка має природоохоронний 
статус «уразливий». Природоохорон-
ні зони з’являться в Чечельницькому 
районі, поблизу села Ольгопіль. Це та 
частина України, де росте дана росли-
на. Також цей вид зустрічається й на 
іншій території нашої країни (Голого-
ро-Кременецький кряж, Опілля, Во-
линська височина) та в Польщі (Мало-
польська височина). 

бІлЯ олЬгоПолЯ СТвоРЯТЬ
ПРИРоДнИЙ ЗаКаЗнИК
катерина бондаренко
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На Вінниччині судитимуть дирек-
тора сільськогосподарського товари-
ства за незаконне використання 109 
гектарів землі. Про це повідомили в 
прес-службі прокуратури Вінницької 
області. Калинівська місцева проку-
ратура скерувала до суду Вінницької 

області позовну заяву до одного із 
сільськогосподарських товариств Ко-
зятинського району про повернення 
14 земельних ділянок загальною 
площею 109 гектарів та вартістю 3,6 
мільйона гривень. Землю товари-
ство самовільно захопило та вико-
ристовувало для вирощування сіль-
ськогосподарської продукції. 

катерина бондаренко

студенти теплицького ліцею не можуть використовувати 
землі закладу

На Вінниччині в студентів забрали землю 
«для навчання»

Мирослава Слободянюк

на Вінниччині вже понад 
три роки не можуть об-
рати директора теплиць-

кого професійного аграрного 
ліцею. студенти, які закінчують 
училище, отримують найакту-
альніші для села професії. але 
відсутність керівника цього за-
кладу ставить під загрозу рівень 
кваліфікації його випускників.

–  В аграрному ліцеї діти опано-
вують професії тракториста, ком-
байнера, водія, електрика, повара 
та електромонтера. Варто зазна-
чити, що навчання в цьому закла-
ді доступне для тих, хто не може 
дозволити собі дороге навчання 
в університетах, – каже голова Те-
плицької районної ради Тетяна Со-
котнюк.

Викладачі розповіли, що напри-
кінці квітня 2015 року передчасно 
пішов з життя колишній директор 
нашого навчального закладу Пе-
тро Олійчук. З того часу виконує 
обов’язки директора Сергій Сокот-
нюк, який до цього недовго працю-
вав у ліцеї заступником з виховної 
роботи.

– Теплицький ліцей випускає 
сильних фахівців. Ще два роки 
тому я сам дивувався досягненням 
студентів: на виставки вони постій-
но привозили різноманітні сорти 
елітних овочів, які виводили самі. 
Тобто, в аграрному напрямку ще 
кілька років тому цей ліцей був 
одним з найкращих, а наразі там 
панує хаос, – говорить перший за-
ступник голови Вінницької ОДА Ан-
дрій Гижко.

Каменем спотикання стала зем-
ля біля навчального закладу. Рані-
ше студентів навчали працювати 
на ній: засівати поле, проводити 
сівозміни, слідкувати за розвитком 
того чи іншого сорту рослин. З тієї 
землі вони харчувались, залишки 
продавали, а на виручені кошти ку-
пували запчастини та техніку. На-
разі ж техніки стало менше, а зем-
лю взяв в оренду місцевий аграрій. 
Депутат районної ради Володимир 

Токарчук припускає, що причина 
відсутності директора на посаді 
може бути вигідною тим, хто вико-
ристовує цю землю.

–  Мені боляче дивитись, у що 
перетворився цей ліцей за кілька 
років. Діти, які вчаться на спеці-
алістів у аграрній справі, мають 
отримувати багато практичних на-
вичок. Багато з них приходять, аби 
пройти практику на моєму фер-
мерському господарстві, і в мене 
аж мову віднімає, коли я бачу, що 
рівень їхніх знань дуже низький. 
І вини дітей у цьому немає, адже 
в них немає практики для отри-
мання цих знань, – розповідає Во-
лодимир Мефодійович. – Я почав 
вивчати це питання й дізнався, що 

землю, якою завжди користува-
лись студенти, орендує один з міс-
цевих аграріїв, і за її користування 
він сплачує мізер. Я сам аграрій, 
тому знаю, що з 430 гектарів під-
приємець отримує просто міль-
йонні прибутки, які недоотримує 
ліцей.

Щоб детальніше розібратися в 
цій ситуації, журналісти намагали-
ся поспілкуватися з виконуючим 
обов’язки директора Сергієм Со-
котнюком. Проте він не зміг чіт-
ко прокоментувати, кому здали в 
оренду землю, на який термін та 
за яку плату. На питання, чому він 
за два роки не подавався на поса-
ду директора та якою є процедура 
призначення, сказав:

– Є процедура, але я не знаю, 
якою вона має бути.

Редакція й надалі слідкувати-
ме за цією проблемою та ознайо-
мить з новою інформацією своїх 
читачів. Крім того, ми готові ви-
слухати та оприлюднити позицію 
всіх сторін, які причетні до цього 
випадку. 



Тоді він звернувся до нас. І я не розумію, чому БПП 
розповсюдила заяву про політику внутрішньопартій-
ного праймерізу (тип голосування, в якому обираєть-
ся один кандидат від партії – прим. ред.). Мовляв, на 
одну посаду мають право балотуватись два чи біль-
ше кандидатів-партійців. Якщо це не їхній кандидат. 
Я дуже розчарований діями цієї політичної сили, і ви-
рішив, що тепер «Народний фронт» братиме участь 
у всіх виборах до ОТГ.

Але керівник обласного партійного осередку 
«Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Андрій Гиж-
ко спростовує інформацію щодо партійної прина-
лежності Віталія Порхуна.

– Цьогоріч у вересні він став членом нашої партії. І 
заяви на вихід з партії не писав. Лише потім повідомив, 
що він сказав про вихід з партії телефоном. Але це не 
документ, не заява, підтвердження про бажання ви-
ходу з партії не зафіксовано. Тому ми й оприлюднили 
вищезгадану заяву, – переконує Андрій Гижко. – Як він 
взагалі міг вступити в іншу партію, якщо не вийшов з 
попередньої? Якщо він з перших днів на посаді голо-
ви ОТГ так непорядно себе поводить, як він керувати-
ме об’єднаною громадою? Ми, дійсно, основну ставку 
робили на Андріюка, і вважаємо, що різниця в 20 го-
лосів – це непереконлива перемога. Тим паче, у нас є 
заяви про підкуп виборців, про перешкоджання ро-
боти виборчої комісії та про наявність на дільниці тих 
людей, які там знаходитись не мають права, тобто де-
путатів облради.

Голова обласної партійної організації ВО «Бать-
ківщина» Людмила Щербаківська зауважує, що їхня 
політична сила не претендувала називати Віталія По-
рхуна своїм висуванцем.

– Ми просто підтримали його на виборах, – наго-
лошує вона. 

Цікаво, що в Чернятині, який теж належить до Ново-
гребельської ОТГ, Андріюк переміг з перевагою в один 
голос. А в Новій Греблі Порхун набрав на 23 голоси біль-
ше. Мандати депутатів отримали представники лише 
п’яти з дев’яти представлених партій: «Блок Петра По-
рошенка «Солідарність» – 5, ВО «Батьківщина» – 4, «Єв-
ропейська партія України» та політична партія 
«УКРОП» – по 2, «Аграрна партія» – 1. 

Відеокадри роботи правоохо-
ронців та статистику зло-
чинів в області показували 

21 грудня депутатам Вінницької 
облради. презентував діяльність 
поліції Вінниччини її керівник 
юрій педос. супроводжували звіт 
начальника поліції відео та інфо-
графіка, які не залишили байду-
жими депутатів. отож, вінницькі 
депутати цікавились конкретни-
ми злочинами та станом розкрит-
тя цих злочинів.

– Зафіксовано близько 14 тисяч 
кримінальних правопорушень. Вста-
новлено особи злочинців у понад 
шести тисячах випадках. З них 38 
осіб причетні до скоєння вбивств, 50 
– до завдання тяжких тілесних ушко-
джень, у тому числі 22 зі смертю по-
терпілого, – наводив цифри Юрій 
Педос. – До кримінальної відпові-
дальності притягнуто майже п’ять 
тисяч осіб, до суду спрямовано шість 
тисяч справ. Цьогоріч вручено 1960 
повідомлень про підозру. 

Керівник поліції наводив прикла-
ди розкриття резонансних злочинів. 

Наприклад, вбивство пенсіонерів, яке 
сколихнуло Вінницю у вересні. Юрій 
Педос зауважив, що зловмисники під-
палили будинок з тілами літнього по-
дружжя, щоб знищити сліди жорстоко-
го побиття пенсіонерів. Проте слідчим 
вдалось встановити осіб, які скоїли 
це вбивство. З’ясувалось, що це двоє 
рецидивістів, які підготувались до зло-
чину, отруївши напередодні собаку по-
дружжя пенсіонерів. 

Або ж нанесення смертельних 
ножових поранень 27-річному вете-

рану АТО в Немирові іншим АТОв-
цем-контрактником, який спочатку 
переховувався від слідства.

Звучали й інші приклади та циф-
ри. А депутатів цікавили справи, 
пов’язані з Майданом, мовляв, 
чому досі не розслідували жодної 
справи щодо «тітушок». А чиновни-
ки, які давали премії за участь в Ан-
тимайдані, досі не покарані. Крім 
того, депутати запитували про при-
чини безкарності власників граль-
них автоматів. 

– Так, цим питанням ми постійно 
займаємось. Але тільки ми закрива-
ємо заклад, наступного дня він від-
кривається. Це загальноукраїнська 
проблема й вирішувати її варто на 
законодавчому рівні, – наголосив 
Юрій Педос. 

Також депутати скаржились на 
слідчого, який саботує звернення 
в справі рейдерського нападу в 
селі Метанівка Теплицького райо-
ну. Та хотіли знати стан розгляду 
справи стосовно побиття  депу-
татки Жмеринської міськради 
Ольги Пащук.

– Цю справу я тримаю на особис-
тому контролі, – запевнив керівник 
поліції.  
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оПеративні новини

на ШарГородЩині троЄ 
непоВнолітніХ поГрабуВали
крамницю 

на калиніВЩині ВоГнеборці
лікВідуВали пожежу В церкВі 

у жмеринці чолоВік обікраВ 
Гараж сусіда — не ВтримаВся
перед Відкритими дВерима 

У Шаргородському районі 
працівники поліції затримали трьох 
місцевих жителів, які вночі з мага-
зину викрали близько десяти тисяч 
гривень та продукти на таку ж суму. 

Як розповів начальник Шар-
городського відділення поліції 
Олександр Намакарський, вранці 
24 грудня до правоохоронців 
звернулись працівники магазину 
з повідомленням про те, що вночі 
хтось проник в торговий заклад, 
викрав гроші та продукти. У при-
міщення зловмисники потрапили 
через вікно, зламавши грати. 
Речові докази, залишені на місці 
злочину, свідчили про те, що до 
крадіжки можуть бути причетни-
ми діти.

Провівши низку оперативно-
розшукових заходів, правоохо-
ронці встановили особу одного 
з підозрюваних. Ним виявився 
14-річний підліток. Він раніше 
притягувався до кримінальної від-
повідальності за вчинення анало-
гічних злочинів. Хлопець зізнався 
в скоєному, розповів про своїх 
спільників та показав місце, куди 
вони сховали викрадене.

Ще двоє причетних до крадіж-
ки виявилися старшими товари-
шами затриманого, віком 16 та 18 
років. Викрадене хлопці сховали в 
покинутому будинку в Шаргороді. 
Тепер їм загрожує до шести років 
позбавлення волі.  

Вночі 25 грудня в селі Уладів-
ське Калинівського району 
загорівся храм. Як повідомили в 
прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій 
області, гасити пожежу в церкві 
Покрови Божої матері відправи-
лись чергові караули з Літина, 
Козятина та Хмільника. Згодом на 
допомогу виїхав ще один пожеж-
ний підрозділ. Майже дві години 
15 вогнеборців на двох автомобі-
лях намагалися загасити полум’я. 
Вогонь знищив покрівлю на площі 
180 квадратних метрів, метало-
пластикові вікна та церковне 
приладдя. Ймовірна причина 
загоряння – порушення правил 
пожежної безпеки при облашту-
ванні системи пічного опалення.  

20 грудня працівники поліції 
затримали жмеринчанина, який 
вночі проник до гаражного 
приміщення сусіда, звідки викрав 
мотокультиватор та музичний 
центр. Затриманим виявився 
29-річний місцевий житель, який 
неодноразово притягувався до 
кримінальної відповідальності за 
крадіжки. За словами правопо-
рушника, він побачив, що двері 
гаражного приміщення, яке 
належить його сусіду, були відчи-
неними. Зайшовши всередину, він 
помітив мотокультиватор та 
музичний центр. Викрадене 
зловмисник вивіз на власному 
автомобілі до сусіднього села, де 
збув за три тисячі гривень. Тепер 
йому загрожує до п’яти років 
в’язниці.  
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«СПРава ПобИТТЯ ЖМеРИнСЬКоЇ 
ДеПУТаТКИ – У Мене на КонТРолІ», – 
КеРІвнИК вІннИЦЬКоЇ ПолІЦІЇ

Поліція

вибори

Тетяна ЩербаТюк 
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«Це наш голова оТг» –
на Вінниччині три партії ділили між собою 
самовисуванця, який переміг на виборах

новообраний голова отГ  (на фото зліва)

юрій педос під час виступу 
в обласній раді

Продовження. Початок на стор.1

Тетяна ЩербаТюк



уже три роки родина пере-
селенки з луганської області 
ксенії ніколенко живе в селі 

флорине бершадського району. 
свого часу родина змушена була 
виїхати з рідних місць через не-
безпеку з боку незаконних зброй-
них формувань. на Вінниччині 
оселились у будинку знайомих. 

– Нас піп здав, що ми за Україну. 
Тому виїхали звідти, – згадує Ксенія 
Миколаївна. – Попрацювала черго-

вою на залізничному переїзді, але 
звільнили за станом здоров’я. Тепер 
хочу групу інвалідності оформити, 
але чомусь не виходить. У мене цілий 
букет захворювань, і в лікарні мені 
сказали, що можна подавати доку-
менти на інвалідність. 

За словами жінки, вона зверта-
лась у Бершадський центр медико-
соціальної експертизи (МСеК). Проте 
там нічого чітко про оформлення ін-
валідності не сказали. Втім, головний 

лікар Бершадської МСеК Михайло 
Жорницький зауважує, що Ксенія Ні-
коленко була в них у липні лише на 
консультації. 

– Після того більше не приходи-
ла, – говорить він. – Натомість звер-
нулась до депутата. 

Дійсно, жінка приходила на при-
йом до заступника голови Вінниць-
кої облради Ігоря Хміля. Той напра-
вив депутатське звернення на ім’я 
директора департаменту охорони 
здоров’я Вінницької облдержадміні-
страції Людмили Грабович щодо цьо-
го питання. У відповіді департаменту 
йдеться про те, що наявна патологія 
та ступінь порушення функції не да-
вали підстав для встановлення Ксенії 
Ніколенко інвалідності. 

– Хоча зараз минуло вже півроку. 
Можливо, за цей час і з’явились ці 
підстави. Якщо на той момент ознак 
інвалідності не було, то протягом 
цього часу все могло змінитись, – на-
голошує Михайло Олександрович. – 
Тому я б радив їй звернутись ще раз у 
кабінет номер 427 поліклініки в Бер-
шаді. Там знаходиться лікарняна кон-
сультативна комісія, яка й підкаже, 
які документи потрібно оформляти, 
де обстежитись тощо. 

проблему неякісних доріг у селі Гнатівка 
Хмільницького району журналісти по-
рушували вже не раз. тоді місцеве керів-

ництво запевнило журналістів і жителів села, 
що найближчим часом дороги відремонтують 
та приведуть до ладу. та минув майже рік, а 
ситуація не зрушила з місця, і навіть погірши-
лась – дороги розмило так, що від них лише 
слід залишився. 

– Сільський голова обіцяв, що з весни ситуація 
вирішиться, та не уточнив, з якої саме весни. Селом 
можна проїхати лише на підводі, – розповідає міс-
цева мешканка Лариса Руда. – Цієї осені в нас було 

багато небіжчиків. В останній путь доводилось 
проводити в гумових чоботах, а ще трохи – і вза-
галі доведеться вплав іти. На машині селом зовсім 
не проїхати. Зараз ситуація ще гірша – місимо і сніг, 
і болото. 

До Гнатівки можна добратися бруківкою від 
села Сальниця. А далі по селі – ґрунтові дороги, 
які від дощів і снігу перетворюються у справжнє 
місиво.

 – Автобуси їздять лише до зупинки, що сто-
їть при в’їзді в село. Далі ж не проїхати. Шкільний 
автобус також забирає дітей звідти. Та поки вони 
доберуться туди, то будуть усі в цій «дорозі». Люди 
змушені залишати свій транспорт при в’їзді в село, 

мовчу вже про те, щоб щось завезти до подвір’я, – 
скаржиться Лариса Петрівна. 

Гнатівка – село невеличке, тут мешкає близько 
200 людей. Воно підпорядковується Сальницькій 
сільській раді. 

– Проте це не привід не звертати на нього ува-
гу. Бо тут є і діти, яким треба ходити в школу та са-
дочок, які знаходяться в сусідній Сальниці, і люди 
похилого віку, до яких потрібно частіше навідува-
тись, – наголошують місцеві мешканці. 

Заступник голови Хмільницької районної 
ради Анатолій Войцещук каже, що ремонт доро-
ги в Гнатівці – передбачений, проте не вклалися 
в терміни. 

– З місцевого бюджету на ремонт доріг виділено 
70 тисяч, на ці кошти закупили щебінь, яким і пла-
нують засипати проблемну дорогу. Самі розумієте, 
що таке 70 тисяч для дороги. Це або 700 метрів ас-
фальту, або ж таке «висипання щебеню». Місцеві 
бюджети зараз дуже обмежені, основні витрати 
ідуть на утримання навчальних та інших закладів 
соціальної сфери. Питання доріг вирішуються за 
можливості. 

Чиновник наголошує, що якби утримання доріг 
повністю передали на місцеві ради вчасно, про-
блеми з ними вирішувались би значно швидше та 
простіше.

– У громаді провели водогін, тепер там є 
централізоване водопостачання. Усі проблем-
ні питання вирішити відразу не вдається, але 
ми працюємо над цим. От, уже є матеріал. Че-
каємо сприятливих умов, щоб виконати запла-
новані ремонтні роботи, – говорить Анатолій 
Войцещук. 

Ми й надалі слідкуватимемо за ремонтом доріг 
у селі Гнатівка та за виконанням обіцяного місцеви-
ми посадовцями.   
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У ХМІлЬнИЦЬКоМУ РаЙонІ СелЯнИ 
ЗновУ МІСЯТЬ болоТо 

«наС ПІП ЗДав, Що МИ 
За УКРаЇнУ», – 
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Поки школярі дістаються 
до шкільного автобуса, 

вони вже всі в цій «дорозі» 

Вікторія СанькоВа

Тетяна ЩербаТюк

вІннИЧанИ 
вІДМовлЯЮТЬСЯ 

ПлаТИТИ 
За ТеПло 

боржники Переселенці

катерина бондаренко

заборгованість вінниць-
ких споживачів за тепло-
ву енергію станом на 21 

грудня склала 37 мільйонів 639 
тисяч гривень. про це повідо-
мили в прес-службі кп Вмр «Ві-
нницяміськтеплоенерго». 

Боржником-рекордсменом став 
споживач, який не заплатив за те-
пло 194 тисячі 228 гривень. Усього є 
вісім споживачів, які заборгували 
за послуги з централізованого опа-
лення та гарячого водопостачання 
понад 100 тисяч гривень. А на ра-
хунках 1269 споживачів несплачені 
суми становлять від 10 тисяч гри-
вень і більше. 

так виглядає дорога в селі Гнатівка

ксенія ніколенко

дороги

переселенка з Луганщини не може 
оформити інвалідність на Вінниччині



цими вихідними волонтери 
організували для діток з 
малозабезпечених сімей 

справжній день казок та розваг. 
одинадцять дітей на один день 
стали ковалями, пекарями та 
телезірками. усі отримали багато 
подарунків, наїлися солодощів та 
відвідали розважальний центр, 
де весело провели час. на прове-
дення заходу волонтерку ми-
рославу слободянюк надихнула 
новорічна атмосфера.

– У передчутті новорічних та 
різдвяних свят малеча та дорослі 
вірять у казку, очікуючи бажаних 
подарунків та незабутніх емоцій. 
Дітлахам батьки кладуть під по-
душки та ялинки багато іграшок та 
солодощів, замовляють аніматорів 
та водять на новорічні вистави, – 
розповідає Мирослава Слободя-
нюк. – З власного досвіду знаю, 

що й у дитячі будинки їде багато 
чудових волонтерів, які дарують ді-
ткам казку. Проте є багато малюків, 
які в ці дні залишаються без уваги. 
Вони живуть у дуже важких умовах, 
їхніх батьків або позбавили бать-
ківських прав, або дали час на ви-
правлення, або ж просто життєві 
обставини склалися так, що вони не 
можуть собі дозволити влаштувати 
дітям свято. 

Вирішивши, що такі дітлахи також 
потребують уваги та чекають якогось 
дива, волонтерка й взялася за прове-
дення незабутнього свята.

У гостях у родини ковалів, які жи-
вуть у селі Жабелівка, діти змогли 
потримати в руках молот та качалку. 
Також смакували пироги, солодощі 
та хвалились власноруч викуваними 
підковами.

– Ми з дружиною Діною дуже люби-
мо проводити майстер-класи. Особли-
во цікаво працювати з дітками. Вони, 
попри свій вік, вміють міцно тримати 
в руках молот, і заповзято працювати. 

У такій атмосфері вони вчаться любити 
роботу та спілкуватися між собою, – го-
ворить Роман Тринос.

Торік Мирослава вже організову-
вала подібну акцію разом з Денисом 
Романовським. Цього року до орга-
нізації долучилась родина Стадніків, 
які готували подарунки разом зі сво-
єю 11-річною донечкою. 

– Я дуже люблю свою сім’ю. Коли 
ми проводимо час разом, найбіль-
шою радістю є вогник щастя в очах 
наших діток – донечки Міленки та си-
ночка Дарусика. Дуже хочеться, щоб 
кожна дитина жила в щасті, добрі та 
любові. У нас з чоловіком давно було 
бажання організувати дозвілля для 
діток, які проживають у малозабез-
печених сім’ях чи взагалі позбавле-
ні батьківського тепла. Уже вкотре 
переконуюсь, що всьому в нашому 
житті свій час. Після знайомства з 
Мирославою, яка вже неодноразово 
робила гарні справи для діток, у на-
шій сім’ї зародилась ідея започатку-
вати в місті Бар соціальний проект 

«Відкриті серця». Його мета – дарува-
ти діткам щастя, радість та сприяти їх-
ньому різнобічному розвитку, –  каже 
Марта Стаднік. – Після цієї чудової 
поїздки я можу сказати лише слова 
подяки всім людям, які відгукнулись 
і зробили свій внесок, щоб це неве-
личке свято відбулось. Неймовірні 
емоції переповнювали нас з доне-
чкою, коли ми запаковували пода-
рунки, оформляли дощечку бажань 
для діточок, які мають обов’язково 
здійснитися.

Усі маленькі учасники свята меш-
кають переважно в селах Барського 
району. Їм, як правило, дістається 
найменше уваги, тому для них поїзд-
ка була особливо важливою. Запро-
сив та привіз діток Сергій Стаднік. 

– Добрі справи не робляться за-
ради чогось. Лише правдивий по-
клик душі робить їх добрими! Ми 
усвідомлюємо, як багато малюків не 
отримують достатньо любові рідних. 
У ці передноворічні дні дітлахи по-
особливому мріють та вірять у дива. 

Саме тому ми вирішили подарувати 
новорічну казку, а найбільшою вина-
городою за це є щастя, розуміння та 
вдячність в очах дітей. У нашому сі-
мейному проекті все тільки почина-
ється, – каже Сергій Стаднік.

Дітвора радо роздивлялась паку-
ночки, гостинці та веселилась. Дорослі 
теж від них не відставали. Усі радо стри-
бали на батутах, пірнали в м’які кубики 
та грались у віртуальні перегони.
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на вІннИЧЧИнІ ДІТКИ вИКУвалИ
ПІДКовИ-обеРегИ ДлЯ СолДаТІв
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стУденти

уряд призначив академічні 
стипендії кабінету міні-
стрів україни студентам 

вищих навчальних закладів 
iii-iV рівня акредитації. згідно 
з розпорядженням, за визначні 
успіхи в навчанні стипендіата-
ми стали сто студентів з різних 
куточків україни. 

У Вінниці таких студентів чет-
веро. Кандидатів на призначення 
стипендій відібрали відповідно до 
пропозицій закладів вищої освіти. 
Виплату стипендії, розмір якої з 
1 листопада 2017 року становить 
2480 гривень на місяць, здійсню-
ватимуть у межах стипендіального 
фонду закладів вищої освіти. 

наЙКРаЩІ СТУДенТИ вІннИЦІ 
бУДУТЬ оТРИМУваТИ 

аКаДеМІЧнІ СТИПенДІЇ

У гостях у родини ковалів, які живуть у селі Жабелівка, 
діти змогли потримати в руках молот та качалку. 
Також смакували пироги, солодощі та хвалились 

власноруч викуваними підковками

наприкінці акції учасники отримали дипломидіти кували підкови-обереги для солдатів

юлія Шубіна

Соломія роМаноВа

Розпорядження Кабінету Міні-
стрів № 948-р опублікували на урядо-
вому порталі. Студенти вінницьких 
вишів, яким призначили стипендії: 

Аббасова Ольга Василівна – сту-
дентка Вінницького національного 
медичного університету імені М. І. 
Пирогова;

Барда Людмила Вікторівна – сту-
дентка Вінницького національного 
аграрного університету; 

Іванцова елла Сергіївна – студент-
ка Донецького національного універ-
ситету імені Василя Стуса (м. Вінниця); 

Коберська Анастасія Олексан-
дрівна – студентка Донецького на-
ціонального університету імені Ва-
силя Стуса (м. Вінниця).

Вітаємо розумників та бажаємо 
нових досягнень! 
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– Сьогоднішній день був просто не-
ймовірним, я багато чого навчилась і 
отримала безліч подарунків, які везу 
своїй бабусі в село. Я дуже хочу всіх 
обійняти й подякувати за цей чудовий 
день, – ділиться емоціями Тетянка Кор-
чинська із села Іванівці.

Акція має своє продовження – усі 
викувані дітками підкови та їхні листи 
поїдуть на Різдво до наших захисни-
ків на передову. 



корисні поради

свято
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символ 2018 року – жовтий земляний со-
бака. Вважається, що це найдоброзичли-
віший і найпоблажливіший знак східного 

гороскопа, тому астрологи переконані, якщо 
правильно поводитися святкової ночі, то 2018 
рік для всіх людей буде спокійним і радісним, 
та принесе багато приємних моментів.

де зустрічати ноВий рік 2018 і з ким?

Астрологи рекомендують зустрічати 2018 рік у 
колі близьких людей. Можна запросити гостей до 
себе й влаштувати теплі сімейні посиденьки. А ось 
пафосна вечірка, на якій гостям варто дотримува-
тися дрес-коду, навряд чи сподобається Жовтому 
Земляному Собаці.

Якщо у вас немає бажання запрошувати до себе 
друзів та й у гості йти ви не збираєтеся, плануючи 
провести новорічну ніч на самоті – переглянете 
свої плани. Вийдіть хоча б після бою курантів на 
вулицю. Астрологи радять у новорічну ніч все-таки 
оточити себе людьми, нехай навіть і незнайомими.

як прикрасити будинок до ноВоГо року?
Щоб догодити символу прийдешнього року, ре-

комендується прикрасити будинок у жовтих і зо-
лотистих кольорах. У відповідній кольоровій гамі 
можна купити скатертину, серветки, свічки або по-
суд. Матеріал, з якого будуть виготовлені елементи 
декору, не має значення.

Буде просто чудово, якщо ви прикрасите ялин-
ку в жовто-золотистих барвах. Можна придбати 
красиві іграшки-кульки, дощик, гірлянди та інші 
декоративні елементи рекомендованого відтінку. 
Крім Діда Мороза та Снігуроньки під ялинку можна 
посадити кілька іграшок у вигляді собаки. Вироби 
можуть бути плюшевими, глиняними, пластмасо-
вими тощо.

у чому зустрічати ноВий рік?
Напевно, багатьох цікавить, у чому зустрічати 

2018 рік, і особливо таке питання актуальне для 
представниць прекрасної статі. Варто розпочати 
з вибору основного кольору. Оскільки Собака  – 
жовтий, то доречними й вдалими будуть усі відтін-
ки цього кольору, наприклад, гірчичний, лимон-
ний, золотистий. 

Але не забувайте про те, що основною сти-
хією буде земля, тому ви можете віддати пере-
вагу таким кольорам, як шоколадний, пісоч-
ний, теракотовий, кавовий, бежевий. Якщо ви 
хочете створити виразніший образ, то звер-

ніть увагу на лососевий і кораловий кольори, 
але пам’ятайте, що вони не повинні бути над-
то яскравими. 

Найліпше підібрати однотонне вбрання, яке до-
дасть вам вишуканості та елегантності, а також під-
креслить ваш бездоганний смак. А от леопардових 
і тигрових принтів варто побоюватися, адже вони 
символізують приналежність до сімейства котячих, 
яких собаки, як відомо, не люблять. 

Обов’язково доповніть вбрання аксесуарами. 
Шию краще залишити відкритою, оскільки деякі 
прикраси в 2018 році можуть асоціюватися з на-
шийником, що Собаці навряд чи сподобається. 
Особливо це стосується коротких ланцюжків. 

Але можна вибрати намисто з напівдорогоцін-
ного каміння в коричневих або жовтих тонах  – 
яшми, бурштину, авантюрину. Доречними будуть 
і золоті прикраси, але не дуже об’ємні. Взуття має 
бути зручним, наприклад, замшевим або шкіря-
ним. Можна вибрати класичні туфлі на танкетці 
або стійких підборах. 

яку зачіску зробити на ноВий рік?
Оберіть просту зачіску. У 2018 році в тренді бу-

дуть пучки, легкий начіс, коси, розпущене волосся 
та розтріпані локони.

Що поВинно бути на ноВорічному столі?
Собаку вважають прагматичною твариною, 

тому на Новий рік зовсім необов’язково витрачати 
останні заощадження на делікатеси. Цілком піді-
йдуть прості частування, звичні салати та закуски. 
На столі повинні бути фрукти й овочі, не забудьте 

й про м’ясо. Це головний продукт, який повинен 
бути присутнім на святковому столі. М’ясо можна 
запекти, додати в салати, приготувати з нього ціка-
ві бутерброди.

Вважається, що символ прийдешнього року – 
страшенний ласун, тому заздалегідь подумайте 
про смачний десерт. Чудовим завершенням вечо-
ра стане торт, який можна спекти самостійно.

Прислухаючись до порад спеціалістів, ви зможе-
те привернути удачу та задобрити талісман май-
бутнього року.

Що Варто даруВати на ноВий рік?
Китайський гороскоп характеризує Земляно-

го Жовтого Собаку, як добру, практичну, веселу 
тварину та вірного друга. Відповідно, близьким 
потрібно обрати подарунок, який буде не тіль-
ки приємним і незвичайним, але й символічним 
сюрпризом. 

Підійде все те, що можна використати для ство-
рення домашнього затишку – пледи, подушки, по-
суд, килимки. Те, що символізуватиме кохання та 
вірність – прикраси, фоторамки, теплі речі, аксесу-
ари. Ідеальним подарунком стануть товари для за-
нять активними видами спорту, походів, поїздок. 

Що не Варто даруВати на ноВий рік?

Багато представниць слабкої статі люблять на-
мисто, але в 2018 році цей подарунок може при-
нести невдачу. Річ у тому, що подібні аксесуари на-
гадують нашийники, які не до вподоби собакам. 
Якщо ви хочете порадувати жінку прикрасою, не 
розсердивши нового покровителя, нехай це буде 
каблучка, браслет або сережки. Для коханої дру-
жини чи мами найкраще обрати прикраси з пер-
лами.

Попри те, що собака – тварина невибаглива, 
подарунки не повинні бути банальними. Тому  де-
зодоранти та спідню білизну дарувати небажано.

Не варто дарувати парфуми. Уникнувши цього 
подарунка, ви уникнете гніву нового покровителя.

У 2018 році астрологи не рекомендують дарува-
ти чоловікам інструменти, ножиці та інші гострі 
предмети, оскільки подібні предмети Собака може 
сприйняти як загрозу. 

ЯК ЗУСТРІТИ новИЙ РІК 2018

Vlasno.info
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середня вартість новорічного столу для 
українців цього року зросла майже на 
третину (31,2%) і складе 1350 гривень. 

про це повідомили в прес-службі національ-
ного наукового центру «інститут аграрної 
економіки». 

3 кг салату «Олів’є» традиційної рецептури обі-
йдеться В 130,81 грн. Це на 26,5% більше, ніж при 
святкуванні Нового 2017 року. Найдорожчими інгре-
дієнтами страви є ковбаса – 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яєць 
– 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошку – 17 грн та 200 г 
майонезу – 9,50 грн. Ще в 19,44 грн обійдуться цибуля, 
морква, картопля та солоні огірки. 

Трохи дешевше – 84,68 грн – коштуватиме 
салат «Оселедець під шубою» (1,4 кг). Левову 
частку його вартості складе оселедець – 70 грн за 
0,5 кг. Майонез обійдеться в 9,50 грн, морква – 
у 1,22 грн, буряк – у 1,49 грн, цибуля – у 0,84 грн, 
картопля – у 1,63 грн. 

Суттєво зростуть витрати на м’ясні продук-
ти. Півкілограма нарізки із салямі коштувати-
ме, у середньому, 74,66 грн, стільки ж підчере-
вини копченої – 67,50 грн, а биток зі свинини 
свіжої – 56 грн. За 1 кг філе курячого свіжого 
доведеться заплатити, у середньому, 85 грн. 
Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на 
новорічному столі складе 282,96 грн. Традицій-
ний для українського столу оселедець (0,5 кг) 
обійдеться в 70 грн. 

Вартість овочів на новорічному столі складе, у се-
редньому, 141,12 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме 
цього року 11,62 грн, гриби (1 кг) – 36 грн, перець со-
лодкий (0,5 кг) – 36 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 19,50 грн, 
помідори свіжі (1 кг) – 38 грн. 

Фрукти на святковому столі обійдуться в 100 грн. 
За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 64,0 грн, 1 
кг бананів обійдеться, у середньому, у 25 грн, лимон 
(200 г) – у 10 грн. 

Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 15,81 грн, а 
шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг. 

Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обі-
йдеться в 90 грн. У півтора раза більше – 140 грн – до-
ведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо». 
Безалкогольні напої обійдуться у 80,47 грн. За 2 л соку 
«Садочок» доведеться заплатити 49,60 грн, за воду 
«Моршинська» (1,5 л) – 10,97 грн, за солодку воду 
«Живчик» (2 л) – 20,50 грн. 

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, 
доведеться додатково заплатити близько 340 грн. 

Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в 
216,42 грн, а 200 г червоної риби – у 118,86 грн. 

– Таким чином, вартість новорічного столу з де-
лікатесами підвищиться до 1685,46 грн, – зазначив 
директор Національного наукового центру «Інститут 
аграрної економіки» Юрій Лупенко. 

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу 
в Києві складе 1450,70 грн, що на третину більше 
вартості новорічного столу 2017 року. Стіл з делікате-
сами обійдеться мешканцям столиці в 1897,87 грн. 

новоРІЧнИЙ СТІл
обІЙДеТЬСЯ УКРаЇнЦЯМ 
в ПонаД ТИСЯЧУ гРИвенЬ  

катерина бондаренко
новорічний стіл здорожчав

ШаноВні земляки!
Новорічні свята минають швидко, а реаль-

ність нікуди не зникає. І тільки в наших з вами 
силах зробити так, щоб у наступному році ми 
жили в щасливій та заможній Україні. 

Багато хто хоче перегорнути сторінку, і з 
1 січня почати жити краще, змістовніше, щас-
ливіше. Але пам’ятаймо, що без докладених до 
цього зусиль мрії залишаться лише мріями.

Я щодня бачу, як люди, які прагнуть най-
кращого для нашої країни, роблять у цьому на-
прямку певні кроки. Кожне ваше звернення, 
кожна заява, кожен сигнал про порушення за-
кону, прояви корупції чи несправедливість – це 
ще один крок до розбудови громадянського 
суспільства в нашій країні. 

Новий рік для нас – це новий шанс стати 
сильнішими й впевненішими.

Я бажаю всім вам, кожному, хто зустрічає 
цей рік з новими надіями та сподіваннями, 
здійснення всього задуманого, більше гар-
них приводів для свят, перемог та міцного 
здоров’я. Щастя вам та вашим родинам!

з повагою та найкращими побажаннями, 
голова вінницького обласного осередку 

партії «об’єднання «самопоміч»
ігор Хміль

Привітання



читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info            читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info           читайте щодня свіжі новини на нашому сайті: vlasno.info                 

реклама 8

робота
медіацентр «Власно» пропонує: ви-

готовлення та розповсюдження тематичних 
і святкових спецвипусків  для конференцій, 
презентацій, днів відкритих дверей, виставок,  
промо-презентацій тощо.  тел.: 093-150-17-
30, (068) 978-04-07. сайт: www.vlasno.info. 
e-mail: vlasno.reklama@gmail.com

Терміново! На постійну роботу потріб-
ні чоловіки від 23 до 45 років. Зарплата  
5000 грн. робота в м.Вінниця на виробни-
цтві.  Звертатись за телефонами: (067) 993-
71-83, (063) 302-82-82 або за адресою: вул.
Фрунзе. 4.

100% легальне працевлаштування 
в чехії. робота для чоловіків та жінок. 
безкоштовні консультації. оформлення 
віз. доставка на роботу. тел.: 067-369-
82-33, 063-218-02-33.

***
охоронній компанії «G4s» потрібні 

охоронники на вахту по регіонах украї-
ни. Графік роботи: 15/15, 30/15, зміни по 
12 годин. офіційне працевлаштування, 

безкоштовне житло, форма, харчування. 
зарплата без затримок! тел.: 095-226-10-
10, 097-226-10-10, 093-226-10-10.

***
На роботу в ковбасний цех потрібні 

різнороби: вагар, оператор термокамер 
(коптильник). Тел.: 067-978-26-65, 096-
459-87-13.

***
ТеРМІНОВО МеХАНІЗАТОРИ (ТРАК-

ТОРИСТИ) УЛИТВУ. Видобуток торфу, 
досвід роботи понад два роки механі-
затором, оплата – 800-1200 євро. Про-
живання, робочий одяг – безкоштовно. 
Працевлаштування за литовською робо-
чою візою. Оплата – 800-1200 євро. Тел.: 
096-433-49-78, 095-856-73-73 (Оксана).

Водії категорії D потрібні для роботи 
на маршрутах по м. Києву. Житлом за-
безпечуємо. З/п 800 грн/зміна. Тел.: 067-
600-01-61, 050-900-34-44.

Запрошуємо водіїв, механіків, буді-
вельників, зварювальників, різноробів, 
нянь, хатніх робітниць у США, Канаду. 
Термінове оформлення біометричного 

паспорта. Ліц. МСПУ АВ №585042 ТОВ 
«Європейський холдинг», вул. Басейна 
3-а, оф. 62, м. Київ. Тел.: 096-603-57-70.

***
Литовська транспортна компанія за-

прошує водіїв-дальнобійників автовоза 
з досвідом та без досвіду роботи, механі-
ків. Термінове оформлення закордонно-
го паспорта, чіпу. Ліц. МСПУ АВ №585042 
ТОВ «Європейський холдинг», вул. Ба-
сейна 3-а, оф. 62, м. Київ. Тел.: 067-232-
69-04.

***
продавці в продуктовий магазин у 

місто київ. робота потижнева. на час ро-
боти забезпечуємо нічлігом. заробітна 
плата – від 2500 на тиждень. бажано до-
свід роботи. тел.: 067-988-62-29.

антикВаріат, коШтоВності
куплю натуральне янтарне намисто 

від 500 до 1500 грн за 1 грам, корало-
ве намисто від 25 до 100 грн за 1 грам. 
а також старовинні ікони, картини до 
1990 року, книги, видані до 1917 року, 
та інші старовинні предмети! тел.: 050-
346-60-68.

Куплю орден Леніна з документами 
(11 000 грн) та інші ордени та медалі. Тел./
viber: 095-396-11-68.

будіВництВо, будматеріали
Офіційний дилер турецької компанії 

«Klade» в Україні ТОВ «Klade-Vostok» реалі-
зує дрібним та великим гуртом продукцію 
турецької фірми: труби поліпропіленові, фі-
тинги, вентилі, крани. Повний асортимент 
продукції, новинки. Доставка по всій Україні. 
Тел.: 063-680-98-89, 068-258-90-18, 066-109-
11-59 (Олена).

устаткуВання, прилади, сироВари
Куплю фризер. Фризер для морозива. 

Тел.: 066-339-36-34.  
***

Тороїдальні трансформатори від 10 Вт до 
40 кВт під замовлення. Доставка. Сайт: tor-
trans.com.ua. Тел.: 057-759-50-06, 099-902-94-
85, 098-025-19-19 (Харків).

послуГи
дам грошей в борг. тел.:  097-339-88-

76 (Володимир іванович, запоріжжя). не 
є банківською установою.

у рамках всеукраїнського медіапроекту «співдружність» ми надаємо послуги з розміщення реклами 
в періодичних виданнях по всіх регіонах країни

наШу Газету можна 
придбати у м. Вінниці:

• залізничний вокзал (касова зала);
• кінцева зупинка «Залізничний вокзал»;
• ринок «Привокзальний» (палатки біля входу);
• площа Перемоги (палатка за трамвайною зу-
пинкою);
• вул. Академіка Янгеля, 24;
• ТЦ «Універмаг» (при вході в правому крилі та в 
пункті прийому оголошень);
• лікарня ім. М. Пирогова (біля входу на терито-
рію);
• ринок «Урожай» (перед входом у м’ясний па-
вільйон);
• ТРЦ «Мегамолл» (перший поверх);
• зупинка «проспект Юності»;
• ТЦ «Дастор» (перший поверх);
• ТСК «Магігранд» (перший поверх);
• ринок «Вишня» (перший поверх);
• ринок «Супутник» (палатка з газетами);
• вул. Театральна, 14 (адмінбудинок).

пункти прийому 
оГолоШень у Газету:

• ТЦ «Універмаг»;
• ТЦ «Дастор»;
• ТРЦ «Мегамолл».

1. Нерухомість
Буд. у м.Миколаїв 2-пов. 9 сот.  70000 у.о. 093-017-30-45
Кв-ра в м.Южноукраїнськ догов. (066) 186-75-18
Нерухомість у м.Миколаїв догов. (067) 27 29 012
Подоб.!Київ.обл.м.Б.Церква.VIP. 2-кім. 550 грн 097-125-12-00

Подобово!Київ.обл.м.Б.Церква. 1-кім. 330, 400 
грн

097-125-12-00

Прод.будинок с.Пчани Львівська обл. догов. 067-147-66-98

2. Сировина, матеріали
Агроконтинент:посевні матер., ЗЗР догов. 067-520-77-06
Вікна. Двері. м.Миколаїв догов. (0512) 58-00-35
Купуємо брухт чорних та кольорових  (0472) 56-04-14
Купуємо відходи кабельного ПВХ  (050) 078-73-33
Купуємо відходи шин та чорної гуми  (050) 078-73-33
Купуємо лом різних поліетиленових  (050) 078-73-33

3. Будівельні матеріали
LED-освітлення 33 грн (061)2260303
Металочерепиця, бітумна черепиця догов. (050) 341-87-56
Натяжні стелі безшовні, від виробн.  (067) 473-55-11
Пінопласт від виробн.  (093) 373-94-22
Профіль CD, UD,CW,UW для гіпсу догов. (061)2891106
Профнастил догов. 067-404-10-10
Профнастил виготовляємо догов. 067-447-85-77
Тротуарна плитка від виробника догов. 096-169-83-23

5. Прилади, устаткування
Запчастини до імп.газових котлів  (050) 464-06-04
Кисневі балони, ємності азотні догов. (050)5142144 
Конфорки ЕКЧ-145;180;220 від 176 грн (0472) 63-07-08
Машину БР72 для різки паперу догов. (098)775-86-53

Мобільний стенд X-banner 80х180 від 360 грн (067)6111480
Нутроміри, індикатори,квадранти КО6 куплю 067-908-32-29
Плотер догов. (098)775-86-53
Плотер широкоформатний догов. (098)775-86-53
Прес позолотний ПЗ1-М догов. (098)775-86-53
Рекламні павуки гуртом та вроздріб (067)6111480
Ремонт електр. плат, газ. котлів  (050) 464-06-04
Спецвзуття, абразиви, госптовари догов. (061)2260303
Фрези модульні дискові куплю 067-908-32-29

6. Транспорт, запчастини
Автовикуп. Миколаїв, Херсон догов. (066) 788-89-94
Автомобільний GPS трекер д/контролю від 970 грн 067-111-56-11
Вантажоперевезення по Україні догов. (097) 7775819
Газ на авто. Гарантія догов. (099)5260112 
Газобалонне облад-я avtogbo.in.ua догов. (099)5260112
Запчастини на всі іномарки 096-638-69-69
Навантажувачі Balkonkor,3/2  (0472) 33-11-27

8. Товари домашнього вжитку
Тканина конопляна від виробника  (093) 946-24-80

9. Продукти харчування, напої
Постійно закуповуємо соняшник догов. 050-362-08-18

10. Тара, упаковка
Візитки,флаєри,календарі, буклети 03245-4-13-54
Пакети, мішки, посуд одноразовий догов. (061)2221988
Скотч, стретч плівка, сітка, стрічка догов. (061)2891911

11. Послуги
Web бюро,створ. сайтів, SMM,SEO догов. (067)6111480
Додрукарські види робіт догов. (050) 312-14-91
Дошка оголошень Запоріжжя zdo.zp.ua

Контекст. реклама в GOOGLE,Yandex догов. (067)6111480
Літературне редагування догов. (050) 312-14-91
Набір текстів, книг догов. (050) 312-14-91
Підготовка книг до друку догов. (044) 482-01-12
Покрівельні матеріали догов. (050)3418756
Радіореклама в торгових центрах догов. (066)3384713
Реклама в ЗМІ України догов. (0472) 54-67-12
Реклама в ЗМІ Черкаського регіону догов. (0472) 54-67-11
Реклама в м. Стрий, Львівська обл. 03245-4-00-71

Реклама в пресі по всій Україні (066)3384713

Створення та просування сайтів догов. (067)0105060
Юридична допомога по кредитах (067)9756964

12. Різне
Видавництво повного циклу догов. (050) 312-14-91
Видання книг, газет, журналів догов. (044) 482-01-12

Запорізька дошка оголошень zdo.zp.ua
Мобільні виставкові стенди, stend.zp.ua (067)6111480
Сайт fortuna-gazeta.com.ua - оновлений
Цуценята йоркширського тер’єра 1600 грн (095)1148580
Цуценята лабрадора-ретривера 1500 грн (073)4040778
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (097)8974367
Цуценята померанського шпиця 1600 грн (095)1148580
Цуценята сибірського хаскі 1500 грн (097)6523815

Довідки щодо розміщення 
прайс-рядків та рекламних 

блоків телефоном: 
(044) 482-08-62,

ел. ад.: 482086@ukr.net

Повідомлення приймаються тільки на купоні. 5 ãðí – просте оголошення,
10 ãðí – виділене, 25 ãðí – у рамці, 50 ãðí – фотооголошення.

Ðóáðèêà                                               Êiëüêiñòü ïóáëiêàöié

Áàíêiâñüêi ðåêâiçèòè: Ãðîìàäñüêà îðãàíiçàöiÿ «Ìåäià-öåíòð «Âëàñíî». 
Ï/ð 26009055317270, «ÏðèâàòÁàíê», ÌÔÎ 302689, CÄÐÏÎÓ 39514329
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Юридичні консультації з проблемних 
кредитів! Реальна допомога кредитним 
боржникам! Швидко! Якісно! Недорого! 
Телефонуйте просто зараз! Тел.: 067-975-
69-64, 050-534-45-59.

знайомстВа
Клуб знайомств, а/с 21, м. Тульчин, 23600. 
Тел.: 097-881-80-23.

різне
куплю ігри «електроніка», «ну, постри-

вай», деталі до них, бінокль, мікроскоп, го-
динники, музичні інструменти, фарфорові 
та металеві статуетки. тел.: 097-536-38-
40, 068-452-30-86. 

Виготовлення та монтаж металоплас-
тикових вікон і дверей. Тел.: 067-993-71-
83, 063-302-82-82.

***
Автоцивілка. Зелена карта. Медичне 

страхування при виїзді за кордон (турис-
тичне та на роботу). МОЖЛИВА ДОСТАВ-
КА. Працюємо: пн – сб. Деталі за тел.: 098-
695-30-90.

***
Тротуарна плитка. Тел.: 097-688-63-57, 

098-913-35-20. 

Безкоштовна доставка бутельова-
ної води ТМ «еКО», «НІЖНА», «Ре-
ГІНА» по м. Вінниці та Вінницькій 
обл. Сайт: aquahause.com.ua

мобільні ВистаВкоВі стенди 
(X-банер). 60х160 см, 80х180 см, 

120х200 см – від 290 грн. Шукаємо 
представників у регіонах. 

тел.: 067-611-14-80, 
сайт: stend.zp.ua

запрошує жінок 18-39 років
взяти участь у програмах:

сурогатного
материнства

винагорода до

540 000 грн

донації
яйцеклітин

винагорода

20000-25000 грн

Ми гарантуємо безкоштовне медичне 
обстеження, компенсуємо витрати на проїзд.

Ліцензія Моз україни Серія ав №554391
+38 (095) 423-16-69 +38 (097) 139-84-86

передплата оформлення Всього до сплати

 Один місяць 14,86 грн 2,00 грн 16,86 грн

 Три місяці 44,58 грн 4,60 грн 49,18 грн

 Шість місяців 89,16 грн 5,60 грн 94,76 грн

 Рік 178,32 грн 8,60 грн 186,92 грн

Газета «Правди сила» інформує, що з 15 вересня «Ук-
рпошта» розпочала передплатну кампанію на 2018 рік. 
Пропонуємо вам оформити передплату нашої газети в 
будь-якому поштовому відділенні або через листоношу.

передплачуйте 
Газету!

передплатний 
індекс: 

97927
уВаГа!

Передплатіть газету 
«Правди сила» до кінця 
року. Ви можете виріза-
ти купон на передплату 
просто з газети. Уважно 
заповніть усі вільні поля, 
вкажіть точну адресу. Ку-
пон віддайте листоноші 
або віднесіть у відділення 
«Укрпошти», оплативши 
передплату. 

Наша газета додала в 
сторінках, і тепер ми вихо-
димо на 12 шпальтах. 

Передплата на  місяць – 
10 грн 85 коп. 

*Додатково оплачують-
ся послуги «Укрпошти»: 
1 міс. – 1,48 грн.

Якщо ви передплатили, 
але не отримали вчасно нашу 
газету, телефонуйте в редак-
цію: (0432) 69-49-81, (097) 769-
85-68. Ми самі зв’яжемося з 
поштою, аби з’ясувати причи-
ни затримки. 

Вартість передплати на газету «правди сила» на 2018 рік:
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ПРогРаМа ТелеПеРеДаЧ з 1 по 7 січня
понеділок, 1 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Д/с «Дика планета»
10.10, 21.35 Погода
10.25 Д/с «Смак Дзяннаня»
11.45 Фольк-music
13.10 Х/ф «Створення світу»
15.20 ЧереЩур (Late night 
show)
17.15 «UA:МУЗИКА»
18.25 Х/ф «Генріх VIII» 1с.
20.25 Незвичайні культури
21.00, 01.10 Новини
21.50 ЧереЩур
22.20, 03.00 Історія кіно
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник» 1с.
01.35 Д/с «Середземномор»я»
02.30 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.50 «Концерт «Океан ельзи. 
Без меж»
09.50 М/ф «Турбо»
11.25 «Ліга сміху 2017»
13.25 «Вечірній Київ 2017»
15.35 «Новорічний Вечірній 
Квартал 2017»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома»
22.15 Х/ф «DZIDZIO Контр-
абас»
23.50 «Новорічний карнавал 
Світського життя»
02.05 «VIVA! Найкрасивіші»
04.15 «Міс Україна 2017»

інтер
05.55 Мультфільм
06.20 Х/ф «Дванадцять міся-
ців»
09.10 Х/ф «Заміж у Новий рік»
11.10 Х/ф «Це я»
12.50 Х/ф «Іронія долі, або З 
легкою парою!»
16.30 «На Інтері - Головна 
ялинка країни»
20.00, 02.20, 05.10 «Подроби-
ці»
20.30 Т/с «Мереживо долі» 16+
22.30 Т/с «Полуничний рай»
02.50 Х/ф «Божевільний день, 
або Одруження Фігаро»

тк україна
06.50, 19.00, 02.20, 05.10 
Сьогодні
07.50, 05.40 Зірковий шлях
08.45, 02.50 М/ф «Альоша По-
пович і Тугарин Змій» 16+
10.15, 04.05 М/ф «Добриня 
Микитич та Змій Горинич» 16+
11.30 Велика Новорічна при-
года
15.15 Х/ф «Кохання і трохи 
перцю» 16+
17.15, 19.30 Т/с «Я кохаю свого 
чоловіка» 16+
22.00 Х/ф «Новорічна дружи-
на» 16+
00.00 Х/ф «Білосніжка та мис-
ливець» 16+

новий канал
03.10 Зіркові яйця
22.50 Х/ф «Чаклунка» 16+
00.45 Служба розшуку дітей
00.50 Зона ночі

iCTV
05.15, 01.35 Відпустка за об-
міном
06.00 М/ф «Пригоди Паддінг-
тона»
07.40 М/ф «Монстри проти 
прибульців»
09.10 Скетч-шоу «На трьох»
12.20 Дизель-шоу. Новорічний 
нон-стоп
22.00 Т/с «Пацики»
03.05 Х/ф «Бережіть жінок»

стб
07.25 Х/ф «Шлях крізь сніги»
09.20 Х/ф «Рецепт кохання»
13.00 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
14.50 Х/ф «Службовий роман»
18.00 Х/ф «Москва сльозам не 
вірить»

20.55 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»
22.45 Х/ф «Діамантова рука»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
12.00 Х/ф «Бременські музи-
канти»
13.00 Х/ф «Красуня й чудо-
висько»
14.30 М/ф «Зачарований 
будинок»
16.00 М/ф «Святкові історії 
від Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару»
18.30 Одного разу під Полта-
вою
21.00 Танька і Володька
22.00 Казки У
23.00 Країна У. Новий рік
00.00 Казки У Кіно
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька Новий рік
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 08.25, 02.25, 04.15 Огляд 
преси
06.45, 18.40, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 00.20 Погода на курор-
тах
07.35 Фінансовий тиждень
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформаційний 
день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 По-
года в світі
19.30 Час можливостей
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 
часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

ВіВторок, 2 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 Документальний фільм
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.00, 15.00 Погода
13.10 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії» 1с.
15.15 Фольк-music
16.45 Діти Z
17.20 М/с «Чорний Джек»
18.25 Х/ф «Генріх VIII» 2с.
20.25 Незвичайні культури
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Яскраві моменти 
Дефлімпіади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
01.55 Д/с «Середземномор»я»
02.55 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.45 «Модель XL»
09.30, 10.30 «Чотири весілля»
11.40 «Вечірній квартал»
15.55 Х/ф «DZIDZIO Контр-
абас»
17.35 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»
19.30, 05.15 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

20.15 Х/ф «Сам удома - 2»
22.30 Концерт «Бенефіс Русла-
на Квінти. Небо - это я»
00.20, 02.00 Х/ф «Двадцяти-
п’яти-борство» (16+)

інтер
05.40 Мультфільм
06.20, 04.10 Х/ф «Снігурка»
08.05 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.50 Т/с «Східні солодощі» 
12+
15.40 «Новорічний вогник. 
Повір у мрію»
18.30 «Крутіше всіх»
20.00, 02.10 «Подробиці»
22.30 Т/с «Яблучний спас» 16+
02.40 Х/ф «Три мушкетери»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.00 
Сьогодні
07.30, 04.15 Зірковий шлях
09.40 Реальна містика
11.40, 05.20 Агенти справедли-
вості 16+
13.40, 15.15 Т/с «Я кохаю свого 
чоловіка» 16+
18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 
12+
19.40 Т/с «Два життя» 12+
22.25 Х/ф «Кохання і трохи 
перцю» 16+
00.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 
16+
01.30 Телемагазин
02.40 Х/ф «Новорічна дружи-
на» 16+

новий канал
03.00 Абзац
04.50 Х/ф «Любіть Куперів» 
16+
06.59, 09.49 Kids Time
07.00 М/с «Лунтик і його друзі»
08.00 М/ф «Красуня і чудо-
висько»
09.50 М/ф «Феї»
11.10 М/ф «Феї: Загублений 
скарб»
12.45 Х/ф «Щоденники прин-
цеси»
15.00 Х/ф «Щоденники прин-
цеси 2: Королівські заручини»
17.10 М/ф «Заплутана історія»
19.00 М/ф «Холодне серце»
21.00 Х/ф «Белоснежка: Пом-
ста гномів»
23.00 Х/ф «Історія Попелюш-
ки»
01.00 Х/ф «Історія Попелюшки 
3»
02.40 Зона ночі

iCTV
05.15 Скарб нації
05.20 еврика!
05.30 Труба містера Сосиски
08.00, 03.25 Відпустка за об-
міном
09.45, 12.10, 14.30, 02.05 Т/с 
«Вічність»
16.15, 19.10, 20.25, 21.35 Ди-
зель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.50 Комик на миллион
00.25 Т/с «Бібліотекарі»
04.15 Х/ф «Циган». 1 с.

стб
06.50, 17.45, 22.20 Т/с «Коли 
ми вдома. Нова історія»
08.45 «Зважені та щасливі - 7. 
Фінал. Оголошення пере-
можця»
12.15 «МастерШеф - 7»
15.00 «МастерШеф - 7. Невідо-
ма версія»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Король повітря. 
Золота ліга»
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька Новий рік
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 
рік
18.00, 21.00 Танька і Володька
19.00, 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полта-
вою
01.00 Теорія зради

02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 00.20 Погода на курор-
тах
07.50 Будівельний стандарт
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформаційний 
день
10.55, 11.55, 17.55, 22.55 По-
года в світі
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Агрокраїна
22.30 Кордон держави
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 
часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

середа, 3 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Д/с «Дика планета»
09.30 Документальний фільм
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф «Червоний колір 
Бразилії» 2с.
15.15 Фольк-music
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с «1000 днів для пла-
нети»
20.25 Незвичайні культури
21.00, 01.10 Новини
21.30, 01.35 Яскраві моменти 
Дефлімпіади-2017
21.50 ЧереЩур
22.20, 23.30 Історія кіно
23.25 Мегалот
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
01.55 Д/с «Середземномор»я»
02.55 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.50 «Модель XL»
09.40, 10.50 «Чотири весілля»
11.55 Х/ф «Операція «И» та 
інші пригоди Шурика»
13.45 «Вечірній квартал»
17.35 Х/ф «Обережно! Предки 
в хаті»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома - 3»
22.10 Х/ф «Кохання - зітхання»
00.10, 02.20 Х/ф «На узбіччі» 
(18+)

інтер
05.40, 20.00, 02.10 «Подроби-
ці»
06.10 Мультфільм
06.30, 04.20 Х/ф «Фініст - Яс-
ний сокіл»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.50 Т/с «Східні солодощі» 
12+
15.40 «Новорічний вогник. 
Залишаємось зимувати»
18.30 «Крутіше всіх»

22.30 Т/с «Чотири пори літа» 
16+
02.40 Х/ф «Дуже новорічне 
кіно, або Ніч у музеї»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.20 
Сьогодні
07.45, 03.00 Зірковий шлях
10.00, 03.45 Реальна містика
12.00, 05.20 Агенти справедли-
вості 16+
14.00, 15.15 Т/с «Назавжди»
18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 
12+
19.40 Т/с «Два життя» 12+
22.25 Х/ф «Одного разу на 
Новий рік» 16+
00.10 Т/с «CSI. Місце злочину» 16+
01.50 Телемагазин

новий канал
03.00, 01.15 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 09.49 Kids Time
08.00 М/ф «Балерина»
09.50 М/ф «Феї»
11.10 М/ф «Феї: Загублений 
скарб»
12.50 М/ф «Феї: Фантастичний 
порятунок»
14.10 М/ф «Феї: Таємниця 
піратського острова»
15.40 М/ф «Феї і легенда за-
гадкового звіра»
17.00 М/ф «Тарзан»
19.00 Х/ф «101 далматинець»
21.00 Х/ф «Дівчина з Джерсі»
23.00 Х/ф «Любіть Куперів» 
16+
01.10 Служба розшуку дітей

iCTV
06.15 Скарб нації
06.25 еврика!
06.30 Служба розшуку дітей
06.40 Факти
07.05 Труба містера Сосиски
08.00, 04.05 Відпустка за об-
міном
09.40, 12.10, 14.35, 02.00 Т/с 
«Вічність»
16.15, 19.10, 20.30, 21.35 Ди-
зель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.55 Комик на миллион
00.30 Т/с «Бібліотекарі»
04.50 Х/ф «Циган». 2 с.

стб
07.00, 17.45, 22.20 «Битва 
екстрасенсів 16»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Красуня й чудо-
висько»
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Один Не вдома
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 
рік
18.00, 21.00 Танька і Володька
19.00, 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полта-
вою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 00.20 Погода на курор-
тах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 
17.15, 18.15 Інформаційний 
день

10.55, 11.55, 17.55 Погода в 
світі
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Особливий погляд
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 
часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

четВер,  4 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Докудрама «Доньки 
Єви»
09.30, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.35, 13.10, 15.00, 16.35 По-
года
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.25, 01.35 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. Спринт 7,5 км. 
Жінки
15.15 Надвечір’я. Долі
16.45 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНІ
20.25 Незвичайні культури
21.00, 01.10 Новини
21.30 Біатлон. Яскраві момен-
ти
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
02.55 Д/с «Мистецький пульс 
Америки»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.40 «Модель XL»
09.05 «Чотири весілля»
10.10 «Міняю жінку»
11.25 Х/ф «Кохання - зітхання»
13.25 «Вечірній квартал»
17.35 Х/ф «Сам удома - 3»
19.30, 04.55 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
20.15 Х/ф «Сам удома - 4»
22.00 Х/ф «Кохання - зітхання 
- 2»
23.55, 01.40 Х/ф «Сурогат» 
(18+)

інтер
05.30, 20.00, 02.00 «Подроби-
ці»
06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф «Морозко»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11.00, 20.30 Т/с «Мереживо 
долі» 16+
12.50 Т/с «Східні солодощі» 
12+
15.40 Концерт «Чекай на мене 
в Новий рік»
18.30 «Крутіше всіх»
22.30 Т/с «Чотири пори літа» 
16+
02.30 Т/с «Полуничний рай»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 02.30 
Сьогодні
07.45, 03.10 Зірковий 
шлях
10.10, 03.45 Реальна містика
12.10, 05.20 Агенти справедли-
вості 16+
14.10, 15.15 Т/с «Жінки у ко-
ханні» 12+
18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 
12+
19.40 Т/с «Два життя» 12+
22.25 Х/ф «Снігуронька для 
дорослого сина»
00.15 Т/с «CSI. Місце злочину» 
16+
02.00 Телемагазин

новий канал
03.00, 01.00 Зона ночі
04.45 Абзац
06.39, 10.49 Kids Time
06.40 М/с «Лунтик і його друзі»
09.15 М/ф «Феї: Фантастичний 
порятунок»
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10.50 М/ф «Феї і легенда за-
гадкового звіра»
12.10 Варьяти
19.10 Х/ф «Річі-багач»
21.00 Х/ф «Хто в будинку тато» 
16+
23.00 Х/ф «Машина часу в 
джакузі 2» 16+
00.55 Служба розшуку дітей

iCTV
06.15 Скарб нації
06.25 еврика!
06.35 Факти
07.00 Труба містера Сосиски
07.55, 03.45 Відпустка за об-
міном
09.35, 12.05, 14.30, 01.40 Т/с 
«Вічність»
16.15, 19.10, 20.05, 21.20 Ди-
зель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.25 Комик на миллион
00.00 Т/с «Бібліотекарі»
04.30 Х/ф «Циган». 3 с.

стб
06.20 «Битва екстрасенсів 16»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
17.45, 22.20 «Битва екстра-
сенсів 17»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Король повітря: По-
вернення»
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Новий рік
16.00, 22.00 Казки У
17.00, 23.00 Країна У. Новий 
рік
18.00, 21.00 Танька і Володька
19.00, 00.00 Казки У Кіно
20.00 Одного разу під Полта-
вою
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.15, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 08.20, 09.50, 13.55, 
14.55, 16.55, 00.20 Погода на 
курортах
07.50 Мотор
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.35 Капітал
08.45 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55 Погода в 
світі
18.15 ПроУкраїнське
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Акцент
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 
часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

п’ятниця, 5 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Докудрама «Доньки 
Єви»
09.30, 19.25 Д/с «1000 днів для 
планети»
10.35, 16.50 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10 Х/ф «Насмішка»
15.10, 01.35 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки
17.20 М/с «Чорний Джек»
18.20 #ВУКРАЇНІ

20.25 Незвичайні культури
21.00, 01.10 Новини
21.30 Біатлон. Яскраві момен-
ти
21.50 ЧереЩур
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
03.05 Надвечір’я. Долі
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00, 07.40 «Модель XL»
09.15 «Чотири весілля»
10.25, 11.50 «Міняю жінку»
13.05 Х/ф «Кохання - зітхання 
- 2»
14.55 «Вечірній квартал»
17.45 Х/ф «Сам удома - 4»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 
новин»
20.15 Х/ф «Сам удома 5»
22.00 Комедія «Один плюс 
один удома»
00.15, 02.10 Х/ф «Великий рік» 
(16+)

інтер
05.35, 20.00, 01.55 «Подро-
биці»
06.05 Мультфільм
06.25 Х/ф «Снігова королева»
08.10 «Готуємо разом»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 «Орел і решка. Рай і 
пекло»
11.00 Т/с «Мереживо долі» 16+
12.50 Т/с «Східні солодощі» 
12+
15.40 «Ніч великих сподівань»
18.30 «Крутіше всіх»
20.30 Т/с «Заборонене кохан-
ня» 16+
22.40 Концерт Ірині Федишин 
«Цвіте калина»
00.05 Х/ф «Передбачення»
02.30 Т/с «Яблучний спас» 16+
05.25 Док.проект «Час Різдва»

тк україна
07.00, 15.00, 19.00, 03.40 
Сьогодні
07.45, 04.20 Зірковий шлях
09.40 Реальна містика
11.45 Агенти справедливості 
16+
13.45, 15.15 Т/с «Лінії життя»
18.00 Т/с «Каблучка з рубіном» 
12+
19.40 Т/с «Два життя» 12+
22.25 Х/ф «Терміново. Шукаю 
чоловіка»
00.20 Т/с «CSI. Місце злочину» 
16+

новий канал
03.00, 02.35 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49, 09.59 Kids Time
06.50 М/с «Лунтик і його друзі»
08.40 М/ф «Феї: Таємниця 
піратського острова»
10.00 Х/ф «101 далматинець»
12.10 Варьяти
19.00 Х/ф «Клік: З пультом по 
життю» 16+
21.00 Х/ф «Великий тато»
22.50 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або сусідам вхід заборонено»
00.40 Х/ф «Хто в будинку тато» 
16+
02.30 Служба розшуку дітей

iCTV
05.50 Скарб нації
06.00 еврика!
06.05 Служба розшуку дітей
06.10 Факти
06.35 Труба містера Сосиски
08.15, 01.45 Відпустка за об-
міном
10.00, 13.10, 14.55 Т/с «Ві-
чність»
16.30, 19.10, 20.20, 21.30 Ди-
зель-шоу
18.45 Факти. Вечір
22.40 Комик на миллион
00.10 Т/с «Бібліотекарі»
04.05 Х/ф «Циган». 4 с.

стб
08.10, 17.45, 22.20 «Битва 
екстрасенсів 17»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.45 Х/ф «Король сноуборду»
12.30 Рятівники
14.00 Одного разу в Одесі
15.00 Віталька. Новий рік
16.00 Казки У
17.00 Країна У. Новий рік
18.00 Танька і Володька
19.00, 00.00 Казки У Кіно

20.00 Одного разу під Полта-
вою
21.00 Х/ф «Пінгвіни містера 
Поппера»
22.30 Х/ф «Подарунок на 
Різдво»
01.00 Х/ф «Циганка Аза»
02.30 Віталька
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 21.40, 03.00 Час-Time
06.30, 07.35, 08.25, 02.25, 04.15 
Огляд преси
06.45, 18.40, 02.15 Місцевий 
час
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Час новин
07.10, 08.10, 21.25, 00.15 Час 
бізнесу
07.25, 09.50, 13.55, 14.55, 
16.55, 00.20 Погода на курор-
тах
07.50 Драйв
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.50 Клуб LIFE
09.20, 17.50 Час громади
09.25, 10.10, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.25, 16.15, 17.15 
Інформаційний день
10.55, 11.55, 17.55, 22.50 По-
года в світі
18.15 енергоНезалежність
19.30 Час. Підсумки дня
22.15 Стоп корупції!
23.10 «За Чай.com»
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Час: Важливо
00.25, 05.40 Хроніка дня
01.15, 04.40, 05.15 Машина 
часу
02.30 Феєрія мандрів
03.15 Кіно з Я. Соколовою
04.20 Не перший погляд

субота, 6 січня

перший національний
06.00 М/с «Чорний Джек»
06.30 Д/с «Орегонський путів-
ник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.50 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Докудрама «Доньки 
Єви»
09.30 Д/с «1000 днів для пла-
нети»
10.35, 14.05 Погода
10.50 Д/с «Смак Дзяннаня»
12.00 Країна на смак
13.10, 01.35 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. Гонка пересліду-
вання 10 км. Жінки
14.15 Біблейська колекція. 
Художній фільм «Яків»
15.55, 02.25 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. Гонка пере-
слідування чоловіки 12,5 км. 
Чоловіки
17.00 РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІН-
НЯ
19.55 Фольк-music
21.00, 01.10 Новини
21.35 Д/ф «Уламки спогадів»
22.20, 23.30 Історія кіно
23.25 Мегалот
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
03.20 Війна і мир
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.00 М/ф «Маша і ведмідь»
06.35, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 Х/ф «Гріхи наші» (16+)
09.15 Концерт «Бенефіс Русла-
на Квінти. Небо - это я»
11.05, 23.40 «Світське життя»
12.05 «Світське життя. Ново-
річний карнавал»
14.15 Комедія «Один плюс 
один удома»
16.35 «Вечірній квартал»
18.30 «Розсміши коміка 2017»
20.15 «Новорічний вечірній 
квартал»
00.40 «Різдвяні історії з Тіною 
Кароль»
02.10 «Концерт «Океан ельзи. 
Без меж»

інтер
06.30 М/ф «Мультфільм»
06.55 Х/ф «Артист із Коханов-
ки»
08.30 Х/ф «Ця весела планета»
10.20 Х/ф «Зайчик»
12.00 Х/ф «Дівчата»

14.00 «Час будувати»
16.00, 04.55 Док.проект «Від 
Різдва до Хрещення»
17.00 Пряма трансляція Різдвя-
ного богослужіння
19.00 «Стосується кожного»
20.00, 02.20, 04.25 «Подро-
биці»
20.30 Т/с «Заборонене кохан-
ня» 16+
22.40 Х/ф «Вечори на хуторі 
біля Диканьки»
00.35 Х/ф «Ялинка, кролик і 
папуга»
03.10 Х/ф «Снігова королева»

тк україна
06.40, 15.00, 19.00, 02.50 
Сьогодні
07.20, 03.30 Зірковий шлях
10.10 Х/ф «Страшна красуня»
12.00, 15.15 Т/с «Два життя» 
12+
17.25, 19.40 Т/с «Жінки на 
стежці війни» 12+
22.00 Т/с «Все буде добре»
01.20 Х/ф «Одного разу на 
Новий рік» 16+

новий канал
03.00, 02.40 Зона ночі
06.00, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 08.59 Kids Time
09.00 М/ф «Тарзан»
10.50 М/ф «Тарзан та Джейн»
12.30 М/ф «Тарзан 2»
13.40 М/ф «Думками нави-
воріт»
15.20 Х/ф «Белоснежка: Пом-
ста гномів»
17.20 Х/ф «Річі-багач»
19.10 Х/ф «Таксі» 16+
21.00 Х/ф «Таксі 2» 16+
22.40 Х/ф «Нічого втрачати»
00.40 Х/ф «Машина часу в 
джакузі 2» 16+

iCTV
06.20 Скарб нації
06.30 еврика!
06.40 Факти
07.05 Т/с «Вічність»
10.15, 12.05, 13.41, 15.20, 17.00 
Т/с «Бібліотекарі»
18.45 Факти. Вечір
19.10, 20.25, 21.40 Дизель-шоу
22.40, 00.30 Комик на мил-
лион
02.25 Х/ф «Світла особистість»
03.40 Х/ф «Фантазії Веснухі-
на». 1 с.

стб
06.00 «ВусоЛапоХвіст»
08.05 «Караоке на Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 Х/ф «Вечори на хуторі 
поблизу Диканьки (Ніч перед 
Різдвом)»
11.15 Т/с «Тато Ден»
19.00 Х/ф «40+ або Геометрія 
почуттів»
22.40 Х/ф «За два кілометри 
до Нового року»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
10.55 М/ф «Шлях до ельдора-
до»
12.30 Рятівники
18.00 М/ф «Різдвяні історії 
від Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару»
22.30 Казки У Кіно
00.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька Новий рік
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00 Час-тайм
06.15, 20.10, 05.15 Рандеву
06.55, 17.55 Погода в світі
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Час 
новин
07.10, 08.50, 09.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 00.45 По-
года на курортах
07.30 Невигадані історії
07.50, 08.55, 22.15, 00.10 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.50 
Погода в Україні
08.10 Путівник прочанина
08.20 Не перший погляд
09.15 Мотор
09.20 Автопілот-новини
09.30 Укравтоконтинент
09.45 Натхнення
10.10 Модне здоров’я
10.30 Історія успіху
10.40 Сучасний фермер

11.05 П’ятий поверх
11.30 Майстри ремонту
12.15 Сімейні зустрічі
12.35 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.10, 03.20 Кіно з Я. Соколо-
вою
13.30, 04.15 Феєрія мандрів
14.10, 02.15 Відкрита церква
14.35 Навчайся з нами
15.15 Фінансовий тиждень
15.30 Особливий погляд
16.05 Полілог
17.10, 01.15 «За Чай.com»
18.10 Про військо
18.25 Фактор безпеки
19.25 Машина часу
21.00, 00.15 Велика політика
21.30, 03.00 Вікно в Америку
22.30 Документальний 
проект
23.25 Національний актив
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
02.35 Будемо жити
04.35 Час інтерв’ю

 
неділя, 7 січня

перший національний
06.00, 06.30 Д/с «Орегонський 
путівник»
06.55 Д/с «Супервідчуття»
07.20 Д/с «Розповіді про 
Хансік»
08.15 Д/с «Скарби та смертель-
ні таємниці морів»
09.05 Докудрама «Доньки 
Єви»
09.30 РІЗДВЯНІ БОГОСЛУЖІН-
НЯ
12.25, 01.10 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. естафета 4х6 км. 
Жінки
14.15 Фольк-music
15.25, 02.30 Біатлон. Кубок 
світу. ІV етап. естафета 4х7.5 
км. Чоловіки
17.30 Д/с «Дива Китаю»
18.10 Погода
18.25 Х/ф «Дивна подорож 
Мері Брайант» 1с.
20.25 Незвичайні культури
21.00 Новини
21.30 Д/с «Зустріч 
увру та Забороненого 
міста»
22.20 Історія кіно
00.35 Д/с «Орегонськи путів-
ник»
04.05 Т/с «Роксолана»

1+1
06.15, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.10 Х/ф «Від тюрми й від 
суми» (16+)
09.00 «Лото-Забава»
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
09.50 «Розсміши коміка 2017»
10.45, 11.55, 13.10, 14.20, 
15.35, 16.45 «Світ навиворіт 
- 6»
17.45 Х/ф «Сам удома 5»
20.15 Х/ф «Вихід: Боги та царі» 
(16+)
23.05 Х/ф «Вежа» (12+)
01.15 «Світське життя»
02.15 Х/ф «Вежа» (16+)

інтер
05.40 М/ф «Різдвяні казки»
06.30 Х/ф «На золотому ґанку 
сиділи»
08.00 «уДачний проект»
09.00 Пряма 
трансляція Різдвяної літургії
11.00 «Готуємо разом»
12.00 «Орел і решка. Переза-
вантаження»
13.00 Х/ф «Заморожений»
14.40 «Час будувати»
16.45 Концерт Ірині Федишин 
«Цвіте калина»»
18.10 Х/ф «Іван Васильович 
змінює професію»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Заборонене кохан-
ня» 16+
22.40 «Алла Пугачова. Різдвяні 
зустрічі»
01.00 Х/ф «Передбачення»

тк україна
06.40 Сьогодні
07.20, 04.50 
Зірковий шлях
10.20 Х/ф «Снігуронька для 
дорослого сина»
12.10 Т/с «Два життя» 12+
17.20, 19.30 Т/с «Лінії життя»
19.00, 01.20 Події
22.00 Т/с «Не зрікаються коха-
ючи» 16+
02.00 Т/с «Все буде добре»

новий канал
03.00, 02.40 Зона ночі
05.50 Стендап-Шоу
06.40, 07.00 М/с «Лунтик і його 
друзі»
06.59, 10.09 Kids Time
09.00 М/ф «Тарзан 2»
10.10 М/ф «Думками нави-
воріт»
12.00 Х/ф «Великий тато»
13.50 Х/ф «Клік: З пультом по 
життю» 16+
16.00 Х/ф «Таксі» 16+
17.40 Х/ф «Таксі 2» 16+
19.30 Х/ф «Таксі 3»
21.00 Х/ф «Перевізник: Спад-
щина» 16+
23.00 Х/ф «Швидкість: Автобус 
657» 16+
00.50 Х/ф «Нічого втрачати»

iCTV
05.50 Скарб нації
06.00 еврика!
06.05 Факти
06.30 Т/с «Бібліотекарі»
10.40, 12.15, 13.55, 15.30, 17.05 
Т/с «Бібліотекарі-2»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Дизель-шоу. Новорічний 
концерт
23.55 Комик на миллион
01.50 Х/ф «Дежа вю»
03.30 Х/ф «Фантазії Веснухі-
на». 2 с.

стб
07.10, 23.25 Х/ф «Тільки ти»
09.00 «Все буде смачно!»
10.15 «Караоке на Майдані»
11.10 Т/с «Тато Ден»
19.00 Х/ф «Поділись щастям 
своїм»

тет
06.00, 05.40 Корисні підказки
06.15 Байдиківка
06.40 ТеТ Мультиранок
11.15 М/ф «Школа монстрів: 
електрично»
12.30 Х/ф «Шоколад»
14.30 Х/ф «Подарунок на 
Різдво»
16.00 М/ф «Різдвяні історії 
від Шрека, Панди та друзів з 
Мадагаскару»
18.00 Х/ф «Пінгвіни містера 
Поппера»
20.00 Одного разу під Полта-
вою
22.30 Казки У Кіно
00.00 Танька і Володька
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
03.00 Віталька Новий рік
05.20 Казка з татом

5 канал
06.00, 09.30 Вікно в Америку
06.20 Погода в світі
06.25, 18.15 Велика політика
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Час новин
07.10, 09.55, 11.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 00.55 По-
года на курортах
07.30 Відкрита церква
07.50, 08.55, 22.15, 00.15 Час 
бізнесу
07.55, 12.55, 15.55, 18.55, 23.55 
Погода в Україні
08.15 Автопілот-тест
08.20 Технопарк
08.25, 03.15 Феєрія мандрів
08.45 Натхнення
09.10 Гра інтересів
10.05 Кордон держави
10.20 Будемо жити
10.30 Драйв
10.35 Капітал
11.10 Рандеву
12.15 Сімейні зустрічі
12.40 Прес-конференція щодо 
ситуації у зоні АТО
13.05 Модне здоров’я
13.25 енергоНезалежність
14.10 Агрокраїна
14.30 Діалоги з Патріархом
15.15 П’ятий поверх
15.30 Національний актив
16.05 В кабінетах
16.30 Акцент
17.10 «За Чай.com»
19.25, 00.20, 01.15 Невигадані 
історії
20.05, 02.15, 05.15 Машина часу
21.40, 03.00 Час-Time
22.30 Документальний проект
23.30 Фінансовий тиждень
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 Час: 
Важливо
01.55 Огляд преси
03.35 Не перший погляд
04.15 Кіно з Я. Соколовою 



у понеділок, 25 грудня, ві-
нничани-католики разом з 
половиною світу відзначили 

різдво Христове за григоріан-
ським та новоюліанським кален-
дарем.

На Різдво в католицькій церкві 
традиційно проводять три бого-
служіння. Перше символізує єдність 
Отця та Сина, а під час наступних 
двох віряни прославляють появу на 
світ нового життя. 

Під час богослужіння в римо-като-
лицькому храмі Пресвятої Діви Марії 
Ангельської хрестили дівчинку Со-
фію-Марію, яка й стала символом но-
вого життя для парафіян цього дня.

– Бог настільки любить тебе й 
мене, що сходить до нашого рівня 
в цей день у вигляді немовляти. Хто 
як не він найкраще зрозуміє наші 
страждання? Впустіть Бога у своє сер-
це! – сказав отець Вадим, який про-
водив службу.

Під час святкового богослужін-
ня католики причащалися та вітали 
одне одного зі святом. Бажали миру 
та передавали це побажання через 
рукостискання. Також усі раділи но-
вому вихідному.

– Раніше доводилось відпрошу-
ватися з роботи, писати записки 

вчителям, щоб відпустили дітей з 
уроків, – говорить парафіянка Марія 
Сідлецька. – Я та вся моя сім’я з ди-
тинства  католики, і цього року Різдво 
є справді особливим і радісним, адже 
цей день визнали офіційно держав-
ним святом і вихідним днем. Вітаю 
всіх зі святом Різдва Христового та 
бажаю, щоб Божа благодать зійшла в 
душу кожного з нас.

Цього року Верховна Рада визнала 
25 грудня офіційним вихідним днем в 
Україні. За прийняття відповідного рі-
шення проголосували 238 народних 
депутатів. Законопроект прийняли, 
аби забезпечити права близько 30% 
населення України, які святкують Різд-
во Христове 25 грудня. Це рішення 
може об’єднати та посприяти кращому 
порозумінню між християнськими ре-
лігійними громадами, а також забезпе-
чить великій частині українців святку-
вання Різдва саме того дня, який 
відповідає їхнім переконанням. 

Vlasno.info і газета «правди сила» 
приєднуються до привітань. бажаємо 
вам добра, миру й божої благодаті!

гороскоППривітання

новорічні анекдоти

Погода У вінниці

Любі друзі!
Від усього серця вітаю вас з усіма 

новорічними святами! Ці свята – най-
улюбленіші, бо вони дарують надію 
на світле майбутнє та щасливе життя.

А ми з вами віримо, що Україна 
й українці заслуговують на кращу 
долю. І тому в новому році всім нам 
обов’язково пощастить.

Тож нехай у ці святкові дні до ва-
шого дому линуть найщиріші вітання 
й здійснюються найзаповітніші мрії!

Хай новий 2018 рік принесе в 
Україну такі довгоочікувані зміни на 
краще – мир, спокій, злагоду та про-
цвітання.

Хай скінчиться війна й ніколи біль-
ше не плачуть українські матері та 
дружини!

Нехай цей рік стане переломним, 
і кожен з нас нарешті отримає впев-
неність у завтрашньому дні, змо-
же здобути якісну освіту, отримати 
престижну та цікаву роботу, гідно й 
забезпечено зустріти старість, по-
дорожувати світом без кордонів та 
перепон!

Хай добробут і затишок прихо-
дять у кожну оселю!

Хай одружуються закохані, наро-
джуються щасливі діти, росте та про-
цвітає кожна родина, наше місто, уся 
Україна!

Любові, родинного затишку та Бо-
жого благословення! Зі святом вас! 
З Новим роком та Різдвом Христовим!

з повагою, депутат Вінницької 
міської ради від партії 

Во «батьківщина» 
Ганна давиденко

Йде якось мужик вулицею, ба-
чить, у калюжі жінка сидить.

– Чого ж ви в калюжі сидите?
– А може я Снігуронька, а може 

я розтанула!
***

Вранці першого січня з дитячої 
кімнати лунає крик:

– Мамо, ти ж обіцяла, що Дід 
Мороз мені настільний футбол 
подарує! А під ялинкою нічого не-
має!

– Та не кричи ти так! Я через 
тебе гол пропустила.

***
Маленький хлопчик написав 

Діду Морозу: «Пришли мені, будь 
ласка, братика». Дід Мороз відпо-
вів: «Без проблем. Пришли мені 
свою маму».

***
– Дорогий Дідусю Морозе! На 

минулий Новий рік я просила в 
тебе хлопця.

Так ось, забери назад цього 
придурка й давай краще манда-
ринки!.. 

Вільна ХВилинка 12

МолИТвИ, ПРИЧаСТЯ
Й ХРеЩеннЯ неМовлЯТИ: 
вІннИЦЬКІ КаТолИКИ
вІДСвЯТКУвалИ РІЗДво
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Під час богослужіння 
в римо-католицькому 

храмі Пресвятої Діви Марії 
Ангельської хрестили 
дівчинку Софію-Марію

Марія МаліноВСька

1–7 cічня 
оВен 
Цей тиждень вiдкриє перед 
вами багато нових можливос-

тей. Головне – зробити правильний 
вибiр i насамперед зайнятися тим, що 
укрiпить вашi матерiальнi позицiї. Ви-
конуйте зобов’язання, обiцянки – це 
хороший час для укладення мiцних 
союзiв, оформлення вiдносин, старту 
в новому напрямi. 

телець 
Зараз у центрi уваги будуть 
домашнi справи та особистi 

вiдносини. У понедiлок щось може 
приємно здивувати й потішити. Під-
тримайте й допоможіть тому члену 
сiм`ї, в якого з’являться новi пер-
спективи. Побути в ролi психотера-
певта й вислухати сповiдi друзiв або 
колег вам доведеться за цей час не 
раз.

близнюки 
Настав час зміцнити стосунки з 
другою половинкою. Передусім 

варто обговорити плани на майбутнє. 
Усе, що вiдбувається зараз, має зна-
чні перспективи, тож не вiдкладайте 
вирiшення важливих питань на потiм. 

рак 
Зараз ви готовi взяти на себе 
новi обов`язки. I якщо на 

роботi все задовiльно, ви можете 
присвятити цей тиждень домашнiм 
справам. Оновіть інтер’єр чи пре-
красьте будинок. У другій полови-
ні тижня випробуванням можуть 
пiддатися вашi почуття. 

леВ 
Вас може охопити неспокiй – чи 
вистачить сил або коштiв для 

втілення задуманого. Поки особли-
во не поспiшайте, але й не упускайте 
можливостей, якi самi йдуть у руки. 
Вихiднi цiлком присвятiть вiдпочинку 
й розвагам, оскiльки з понедiлка на 
вас чекає багато справ.

дiВа 
У вас з`являється можливiсть 
узяти реванш за всi упущенi 

можливостi, вiдстрочки й обмежен-
ня останнiх тижнiв. Розширюйте коло 
спiлкування. Друзi та родичi можуть 
допомогти втілити ваші ідеї в життя. 

терези 
Цього тижня головне – не 
давати волю емоціям, тодi 

ви зможете спокiйно наполягти на 
своїй точцi зору й зробити все так, 
як вважаєте за потрiбне. Зросте 
роль друзiв у вашому життi. Цiлком 
iмовiрно, що з кимось з них ви захо-
чете відкрити спiльну справу. 

скорпiон 
Попри те, що ви готовi наполе-
гливо рухатися до поставлених 

цiлей, поки не все вдасться взяти пiд 
контроль. Зi стартом нових проектiв 
доведеться зачекати, якщо вiдчуваєте, 
що партнери ще не дозрiли, щоб 
пiдтримати вашi iнiцiативи. 

стрiлець 
Налаштовуйтеся добре по-
працювати. Якщо в понедiлок 

вам вдасться уникнути додаткового й 
не особливо бажаного навантажен-
ня, то спокiйно займайтеся пошуком 
необхiдної iнформацiї та ведiть пе-
реговори. Зараз вам будуть потрiбнi 
вагомi аргументи, щоб схилити керів-
ництво або партнерiв на свій бік. 

козерiГ 
На вас чекає непростий час на 
роботі. З’являться не тільки нові 

можливості, але й нові зобов’язання. 
Не дайте емоцiям взяти над вами гору 
в середу, якщо вiдчуєте, що на вас чи-
нять активний тиск. 

Водолiй 
Цей тиждень може стати ви-
пробуванням для ваших по-

чуттiв. Можливо, якiсь вiдносини 
не витримали перевiрку часом i ви 
вирiшите вiд них вiдмовитися. Якщо у 
вас з партнером є спiльнi справи або 
iнтереси, то відносини перейдуть на 
новий рівень. 

риби 
Якщо маєте вирішити нагальні 
питання або плануєте почати 

щось нове – покваптесь. Важливi пе-
реговори теж не вiдкладайте на на-
ступний тиждень. В особистому життi 
з’являться перспективи для змiцнення 
вiдносин, що вже склалися. 

«Правди сила». 
Громадська газета Вінниччини.
Виходить щосереди. 
Видається українською мовою.
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